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APRESENTAÇÃO
PARABÉNS! ESTE É O PASSAPORTE PARA SUA APROVAÇÃO.
A Nova Concursos tem um único propósito: mudar a vida das pessoas.
Vamos ajudar você a alcançar o tão desejado cargo público.
Nossos livros são elaborados por professores que atuam na área de Concursos Públicos. Assim a matéria
é organizada de forma que otimize o tempo do candidato. Afinal corremos contra o tempo, por isso a
preparação é muito importante.
Aproveitando, convidamos você para conhecer nossa linha de produtos “Cursos online”, conteúdos
preparatórios e por edital, ministrados pelos melhores professores do mercado.
Estar à frente é nosso objetivo, sempre.
Contamos com índice de aprovação de 87%*.
O que nos motiva é a busca da excelência. Aumentar este índice é nossa meta.
Acesse www.novaconcursos.com.br e conheça todos os nossos produtos.

Oferecemos uma solução completa com foco na sua aprovação, como: apostilas, livros, cursos online,
questões comentadas e treinamentos com simulados online.
Desejamos-lhe muito sucesso nesta nova etapa da sua vida!
Obrigado e bons estudos!
*Índice de aprovação baseado em ferramentas internas de medição.
CURSO ONLINE
PASSO 1
Acesse:
www.novaconcursos.com.br/passaporte
PASSO 2
Digite o código do produto no campo indicado
no site.
O código encontra-se no verso da capa da
apostila.
*Utilize sempre os 8 primeiros dígitos.
Ex: JN001-19
PASSO 3
Pronto!
Você já pode acessar os conteúdos online.
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Conceito
Contabilidade é a ciência social que estuda o patrimônio de uma entidade, observando seus aspectos
quantitativos e por meio de técnicas, suas variações no
decorrer do tempo.
Todas essas informações são úteis para a tomada de
decisões, dentro e fora do ambiente da empresa, analisando, registrando e controlando o patrimônio. Através
de relatórios gerados pela Contabilidade, esses dados
são entregues ao seu público de interesse.
Como ciência social, a Contabilidade pode ter seus
métodos aplicados nas pessoas físicas ou jurídicas, possuidoras ou não de finalidades lucrativas.
Como em qualquer atividade profissional, a Contabilidade é dividida em áreas tanto para finalidades acadêmicas, profissionais e até por necessidades do mercado.
Seguem algumas delas:
Auditoria: Conjunto de métodos e técnicas encarregados de analisar e avaliar atividades, no sentido de apurar a transparência dos registros contábeis e a exatidão
da prática das operações para que seja emitida opinião
formal sobre os as mesmas.
Perícia: Pela definição da Norma Brasileira de Contabilidade, a perícia contábil é “o conjunto de procedimentos técnicos, que tem por objetivo a emissão de laudo
ou parecer sobre questões contábeis, mediante exame,
vistoria, indagação, investigação, arbitramento, avaliação
ou certificado”.
Contabilidade do terceiro setor: Possibilita demonstrar clareza para a sociedade no trabalho desenvolvido
por entidades deste setor, gerando confiabilidade na
captação de novos recursos.
Contabilidade Fiscal: Atua através de conhecimentos
específicos, registrando e escriturando todos os fatos
que incidem nas obrigações tributárias. Muitas vezes, os
serviços fiscais são terceirizados através de escritórios
contábeis que ficam responsáveis também pela apuração
e contabilização das rotinas de departamento pessoal.
Contabilidade de seguros: Através de sistema de controle e análise financeiros, contabiliza as atividades de
uma seguradora necessárias à tomada de decisão.
Contabilidade bancária: Responsável pela contabilização das instituições de crédito e finanças.
Contabilidade Pública: Conjunto de normas e princípios aplicados para o controle do patrimônio das entidades do setor público.
Contabilidade imobiliária: Área da Contabilidade que
analisa e controla o patrimônio das empresas com atividades no mercado imobiliário.
Contabilidade digital: Concentração de órgãos do
governo Federal na formalização dos registros de escrituração contábil eletrônica com o objetivo de combater
a sonegação fiscal.

Contabilidade de Custos: Voltada para a análise dos
custos que a empresa possui na produção de seus bens
ou na prestação de seus serviços.
Consolidação de balanços: Técnica contábil utilizada
para concentrar o patrimônio e os resultados de um grupo de empresas que tem o mesmo controle societário.
Segundo Crepaldi (2006, p.89) a informação contábil
tem que ser:
- Confiável. Os trabalhos elaborados pela Contabilidade devem inspirar confiança, a tal ponto que o
usuário da informação tenha segurança nas informações fornecidas.
- Ágil. Pode-se elaborar um belo trabalho contábil,
mas se o mesmo não for apresentado em tempo
hábil para ser usufruído, a informação perde o
sentido, principalmente em países com economia
instável.
- Elucidativa. Cada usuário da informação tem um
grau de conhecimento; identificá-lo é primordial
para que os trabalhos sejam elucidativos.
- Fonte para tomada de decisões. Nenhuma decisão
que envolva negócios é tomada a esmo, pois está
em jogo o Patrimônio, que não se constituiu de
maneira tranquila; assim, quem controla o Patrimônio tem obrigação de gerar alicerce para decisão.
O Objeto de estudo da Contabilidade é o Patrimônio,
que é o conjunto de Bens, Direitos, e Obrigações vinculado a uma pessoa física ou jurídica. É o elemento sobre o
qual se realizarão as funções contábeis.
Sobre este composto de valores, a Contabilidade
atuará, acompanhando sua evolução suas variações e os
efeitos das ações administravas. Já, sobre o Patrimônio, a
Contabilidade estudará os aspectos econômicos ou qualitativos (natureza) e os aspectos estatísticos ou quantitativos (valor).
1. Objetivo
O Objetivo da Contabilidade é fornecer seus usuários
com o máximo possível de informações atualizadas sobre o patrimônio da empresa e suas alterações.
Existem dois grupos para os quais a Contabilidade é
muito útil: um que se interessa pelo seu desempenho financeiro e outro que verifica questões ligadas ao fisco.
Proprietários, sócios, acionistas, investidores em geral: Buscam clareza para as questões relacionadas à lucratividade/retorno com relação a ações ou quotas-partes
da sociedade.

#FicaDica
As quotas de capital são dinheiro que os
acionistas investem, sem nenhuma garantia
de retorno ou reembolso.país e em âmbito
internacional.
Concorrentes: Interesse na estrutura empresarial das
empresas rivais.
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Órgãos do governo: Examinam os relatórios financeiros e fazem a conciliação dos impostos devidos e pagos e de
futuras obrigações.
Bancos, Capitalistas: Precisam saber se a empresa será capaz de pagar os juros das dívidas e saldar débitos.
Diretoria, administração e funcionários em geral: Análise frequente e profunda para tomadas de decisões, garantindo a operação da empresa e sua competitividade.
Clientes e fornecedores: Interesse para saber se a empresa é financeiramente sólida, pois assim há garantias de
continuidade no fornecimento de bens e serviços; capacidade de pagamento por mercadorias.
2. Finalidades da contabilidade
As finalidades da Contabilidade são:
Planejamento: Procedimento de decidir as ações que deverão ser tomadas para o futuro.
Controle: Garantia de que os administradores estão cumprindo com rigor as orientações de políticas, metas, planos
exigidos pelos proprietários do capital.
Processo decisório: Ocorre quando são executadas as decisões planejadas e em situações que o controle solicita
decisões corretivas para casos em que algo saiu fora do planejamento .
A Contabilidade desempenha um papel fundamental no processo de planejamento, em todos os níveis (estratégicos, orçamentos operacionais e táticos). Assim, como não pode deixar de acompanhar o processo de controle das
decisões e por fim, é obrigatório o fornecimento de informações precisas aos gestores.
Comparação de contabilidade externa e interna

Contabilidade Externa

Contabilidade Interna

É publicada externamente e está disponível para
o público

É confidencial, sendo distribuída apenas internamente na
empresa

Reflete a realidade financeira do que aconteceu
na empresa

Fornece meios para controlar o lado financeiro da empresa,
agora e no futuro

Geralmente é publicada uma ou duas vezes por
ano e se refere aos resultados do ano passado

É feita com regularidade e enfoca tanto os resultados de
períodos passados como futuros

EXERCÍCIOS COMENTADOS
1 - (TCE - AFCE/SC – Superior – CESPE - 2016) O público-alvo dos relatórios contábil-financeiros de propósito geral
são, primariamente, os órgãos reguladores.
( ) CERTO
( ) ERRADO
Resposta: Errado Segundo CPC, a divulgação dos relatórios deve atender ao público externo em geral; em caso de
extrema necessidade; governos, órgãos reguladores ou autoridades tributárias podem manifestar interesse de maneira
prioritária.
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2 -(Polícia Civil/MA - Perito Criminal – Superior – CESPE - 2018) De acordo com Max Weber, a moderna organização
racional da empresa capitalista foi viabilizada pela contabilidade racional. Esse pensamento foi corroborado, na ciência
contábil, por Vicenzo Masi, que identificou como objeto da contabilidade
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a) as contas.
b) a azienda.
c) os créditos.
d) o patrimônio.
e) o lucro.
Resposta: Letra D A Contabilidade é a ciência que estuda o todas as alterações referente o patrimônio das entidades.
3 -(Superior Tribunal Militar - Analista Judiciário – Contabilidade – Superior - CESPE - 2011) Com relação à ciência
contábil e suas características, julgue os itens que se seguem. O objeto da contabilidade é o patrimônio, constituído
pelo conjunto de bens, direitos e obrigações próprios de determinado ente.
( ) CERTO

( ) ERRADO

Resposta: Certo Correto. O objeto de estudo da Contabilidade é o Patrimônio, que é o conjunto de bens, direitos e
obrigações de uma entidade.

Atualiza e consolida dispositivos da Resolução CFC n.º
750/93, que dispõe sobre os Princípios Fundamentais de
Contabilidade.
O CONSELHO FEDERAL DE CONTABILIDADE, no exercício de suas atribuições legais e regimentais,
CONSIDERANDO que, por conta do processo de convergência às normas internacionais de contabilidade, o
Conselho Federal de Contabilidade emitiu a NBC T 1 – Estrutura Conceitual para a Elaboração e Apresentação das
Demonstrações Contábeis, que discute a aplicabilidade
dos Princípios Fundamentais de Contabilidade contidos
na Resolução CFC n.º 750/93;
CONSIDERANDO a necessidade de manutenção da
Resolução CFC n.º 750/93, que foi e continua sendo referência para outros organismos normativos e reguladores
brasileiros;
CONSIDERANDO a importância do conteúdo doutrinário apresentado na Resolução CFC n.º 750/93, que
continua sendo, nesse novo cenário convergido, o alicerce para o julgamento profissional na aplicação das Normas Brasileiras de Contabilidade;
CONSIDERANDO que, para assegurar a adequada
aplicação das Normas Brasileiras de Contabilidade à luz
dos Princípios de Contabilidade, há a necessidade de
harmonização dos dois documentos vigentes (Resolução
CFC n.º 750/93 e NBC T 1);
CONSIDERANDO que, por conta dessa harmonização,
a denominação de Princípios Fundamentais de Contabilidade deva ser alterada para Princípios de Contabilidade, visto ser suficiente para o perfeito entendimento dos
usuários das demonstrações contábeis e dos profissionais da Contabilidade,
RESOLVE:
Art. 1º Os “Princípios Fundamentais de Contabilidade
(PFC)”, citados na Resolução CFC n.º 750/93, passam
a denominar-se “Princípios de Contabilidade (PC)”.
Art. 2º O “CONSIDERANDO” da Resolução CFC n.º
750/93 passa a vigorar com a seguinte redação:
“CONSIDERANDO a necessidade de prover fundamentação apropriada para interpretação e aplicação
das Normas Brasileiras de Contabilidade,”
Art. 3º Os arts. 5º, 6º, 7º, 9º e o § 1º do art. 10, da
Resolução CFC n.º 750/93, passam a vigorar com as
seguintes redações:
“Art. 5º O Princípio da Continuidade pressupõe que a
Entidade continuará em operação no futuro e, portanto, a mensuração e a apresentação dos componentes
do patrimônio levam em conta esta circunstância.
Art. 6º O Princípio da Oportunidade refere-se ao processo de mensuração e apresentação dos componentes patrimoniais para produzir informações íntegras e
tempestivas.
Parágrafo único. A falta de integridade e tempestividade na produção e na divulgação da informação
contábil pode ocasionar a perda de sua relevância, por
isso é necessário ponderar a relação entre a oportunidade e a confiabilidade da informação.

Art. 7º O Princípio do Registro pelo Valor Original determina que os componentes do patrimônio devem
ser inicialmente registrados pelos valores originais das
transações, expressos em moeda nacional.
§ 1ºAs seguintes bases de mensuração devem ser utilizadas em graus distintos e combinadas, ao longo do
tempo, de diferentes formas:
I – Custo histórico. Os ativos são registrados pelos valores pagos ou a serem pagos em caixa ou equivalentes de caixa ou pelo valor justo dos recursos que
são entregues para adquiri-los na data da aquisição.
Os passivos são registrados pelos valores dos recursos que foram recebidos em troca da obrigação ou,
em algumas circunstâncias, pelos valores em caixa ou
equivalentes de caixa, os quais serão necessários para
liquidar o passivo no curso normal das operações; e
II – Variação do custo histórico. Uma vez integrado
ao patrimônio, os componentes patrimoniais, ativos e
passivos, podem sofrer variações decorrentes dos seguintes fatores:
a) Custo corrente. Os ativos são reconhecidos pelos
valores em caixa ou equivalentes de caixa, os quais
teriam de ser pagos se esses ativos ou ativos equivalentes fossem adquiridos na data ou no período das
demonstrações contábeis. Os passivos são reconhecidos pelos valores em caixa ou equivalentes de caixa,
não descontados, que seriam necessários para liquidar
a obrigação na data ou no período das demonstrações
contábeis;
b) Valor realizável. Os ativos são mantidos pelos valores em caixa ou equivalentes de caixa, os quais poderiam ser obtidos pela venda em uma forma ordenada.
Os passivos são mantidos pelos valores em caixa e
equivalentes de caixa, não descontados, que se espera
seriam pagos para liquidar as correspondentes obrigações no curso normal das operações da Entidade;
c) Valor presente. Os ativos são mantidos pelo valor
presente, descontado do fluxo futuro de entrada líquida de caixa que se espera seja gerado pelo item no
curso normal das operações da Entidade. Os passivos
são mantidos pelo valor presente, descontado do fluxo
futuro de saída líquida de caixa que se espera seja necessário para liquidar o passivo no curso normal das
operações da Entidade;
d) Valor justo. É o valor pelo qual um ativo pode ser
trocado, ou um passivo liquidado, entre partes conhecedoras, dispostas a isso, em uma transação sem favorecimentos; e
e) Atualização monetária. Os efeitos da alteração do
poder aquisitivo da moeda nacional devem ser reconhecidos nos registros contábeis mediante o ajustamento da expressão formal dos valores dos componentes patrimoniais.
§ 2º São resultantes da adoção da atualização
monetária:
I – a moeda, embora aceita universalmente como medida de valor, não representa unidade constante em
termos do poder aquisitivo;
II – para que a avaliação do patrimônio possa manter os valores das transações originais, é necessário
atualizar sua expressão formal em moeda nacional, a
fim de que permaneçam substantivamente corretos os
valores dos componentes patrimoniais e, por consequência, o do Patrimônio Líquido; e
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RESOLUÇÃO CFC N.º 1.282/10
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III – a atualização monetária não representa nova
avaliação, mas tão somente o ajustamento dos valores originais para determinada data, mediante a
aplicação de indexadores ou outros elementos aptos
a traduzir a variação do poder aquisitivo da moeda
nacional em um dado período.”
(...)
“Art. 9º O Princípio da Competência determina que
os efeitos das transações e outros eventos sejam reconhecidos nos períodos a que se referem, independentemente do recebimento ou pagamento.
Parágrafo único. O Princípio da Competência pressupõe a simultaneidade da confrontação de receitas e de
despesas correlatas.”
Art. 10. (...)
“Parágrafo único. O Princípio da Prudência pressupõe
o emprego de certo grau de precaução no exercício
dos julgamentos necessários às estimativas em certas condições de incerteza, no sentido de que ativos
e receitas não sejam superestimados e que passivos e
despesas não sejam subestimados, atribuindo maior
confiabilidade ao processo de mensuração e apresentação dos componentes patrimoniais.”
Art. 4º Ficam revogados o inciso V do art. 3º, o art.
8º e os §§ 2º e 3º do art. 10, da Resolução CFC n.º
750/93, publicada no D.O.U., Seção I, de 31.12.93; a
Resolução CFC n.o 774/94, publicada no D.O.U., Seção
I, de 18/1/95, e a Resolução CFC n.o 900/01, publicada
no D.O.U., Seção I, de 3/4/01.
Art. 5º Esta Resolução entra em vigor na data de sua
publicação.
Brasília, 28 de maio de 2010.
Contador Juarez Domingues Carneiro
Presidente
Ata CFC nº. 916
Ata CFC n.º 937

EXERCÍCIO COMENTADO
1 - (FUNPRESP/SP – JUD – Assistente – Contabilidade
– Superior – CESPE – 2016) Atualmente, no Brasil, os
princípios contábeis estabelecidos pelo Conselho Federal
de Contabilidade são os seguintes: entidade, continuidade, oportunidade, atualização monetária, registro pelo
valor original, competência e prudência.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

( ) CERTO ( ) ERRADO
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Resposta: Errado - Atualização monetária não é um
princípio. Mas sim, um dos fatores que fazem com que
os componentes patrimoniais sofram variações.
2 -(FUNPRESP/SP – JUD – Assistente – Contabilidade
– Superior – CESPE – 2016) O princípio da competência
pressupõe a simultaneidade da confrontação entre receitas e despesas correlatas e determina que os efeitos
das transações sejam reconhecidos nos períodos a que
se referem.
( ) CERTO ( ) ERRADO

Resposta: Certo - De acordo com a RESOLUÇÃO CFC N.º
1.282/10:
“Art. 9º O Princípio da Competência determina que os
efeitos das transações e outros eventos sejam reconhecidos nos períodos a que se referem, independentemente do
recebimento ou pagamento.
Parágrafo único. O Princípio da Competência pressupõe a
simultaneidade da confrontação de receitas e de despesas
correlatas.”
3 - FUNPRESP/SP – JUD – Assistente – Contabilidade –
Superior – CESPE – 2016) O princípio da prudência
pressupõe proteção do patrimônio da entidade, de
maneira que os valores para ativos e despesas sejam
menores e os relativos a receitas e passivos, maiores.
( ) CERTO ( ) ERRADO
Resposta: Errado - De acordo com a RESOLUÇÃO CFC N.º
1.282/10:
Art. 10. (...)
“Parágrafo único. O Princípio da Prudência pressupõe o
emprego de certo grau de precaução no exercício dos julgamentos necessários às estimativas em certas condições
de incerteza, no sentido de que ativos e receitas não sejam
superestimados e que passivos e despesas não sejam subestimados, atribuindo maior confiabilidade ao processo
de mensuração e apresentação dos componentes patrimoniais.”

A ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL: MÉTODO DAS
PARTIDAS DOBRADAS; O REGIME DE CAIXA
E O DE COMPETÊNCIA.
Conceitos
Escrituração é o registro dos fatos que ocorrem no
Patrimônio, em ordem cronológica. São expressos em
valores monetários e separados por grupos, com o
objetivo de apresentar os componentes do Patrimônio
e suas variações.
Lançamentos contábeis
Lançamento é o meio pelo qual se processa a
escrituração.
Os fatos administrativos são registrados através do
lançamento, mediante documentos que comprovem a
operação (Notas fiscais, recibos, contratos, etc).
Elementos essenciais
O lançamento, de acordo com o método das partidas
dobradas, é realizado em ordem cronológica e os elementos que o compõem obedecem a uma determinada
disposição:
Local e data da ocorrência do fato.
Comprovar a veracidade do documento que foi emitido na operação.
Identificar elementos envolvidos na operação.
Identificar qual conta será utilizada para registrar
cada um dos elementos da operação.
Preparar o histórico de lançamento.

Identificar a conta em quais contas o lançamento será debitado e creditado.
Efetuar o lançamento.
Fórmulas de lançamento
São quatro as fórmulas de lançamentos utilizadas.
1ª.) Fórmula simples: uma conta devedora e uma credora. Pode ser empregada em todas as operações da empresa
desde
que sejam escrituradas operação uma a uma.
Fato: recebimento de uma duplicata no valor de R$ 700,00.

Data

Caixa

(Débito)

a Duplicatas a receber

(Crédito)

Recebimento de duplicata nº 1210
de Alpha e Cia.

R$700,00

2ª.) Fórmula composta: uma conta devedora e diversas credoras.
Fato: recebimento de uma duplicata no valor de R$ 700,00. Vendas de mercadorias à vista no valor de R$ 400,00.

Data

Caixa

a Diversos

(Débito)

(Crédito)

a Duplicatas a receber

Recebimento de duplicata nº 1210
de Alpha e Cia.

R$700,00

a Vendas

Vendas de mercadorias à vista

Conf. Nf. 8200

R$ 400,00 R$ 1.100,00

3ª.) Fórmula composta: diversas contas devedoras e uma conta credora.
Fato: pagamento da duplicata nº 1330 no valor de R$ 300,00. Pagamento do imposto predial no valor de R$ 200,00.

Data

Diversos
a Caixa

(Débito)

(Crédito)

Duplicatas a pagar

Pagamento de duplicata
nº 1330

R$ 300,00

Impostos e Taxas Diversas

Pagamento de imposto predial

R$ 200,00 R$ 500,00

4ª.) Fórmula complexa: diversas contas devedoras e diversas contas credora credoras. Esta fórmula possibilita o
registro de todas as operações em um só lançamento.
Fato: pagamento de duplicata nº 3332 no valor de R$ 450,00. Recebimento de duplicata nº 55 no valor de R$ 520,00.
Vendas de mercadorias a vista no valor de R$ 420,00. Pagamento de imposto predial no valor de R$ 310,00.

Data

Diversos

a Diversos

(Débito)

(Crédito)

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

Conf. Guia nº 223

5

Duplicatas a pagar

Lançamentos da data / /
Duplicatas a pagar
a Caixa

Pagamento de duplicata nº 3332
Betys e Cia.

R$ 450,00

Caixa

a Duplicatas a receber

Recebimento da duplicata nº 55
Xfactor ME

R$ 520,00

Caixa

a Mercadorias

Vendas a vista Conf. Nf. 3321 à 3328 R$ 420,00
Impostos e taxas diversas
a Caixa

Pagamento de imposto predial guia 4567 R$ 310,00 R$ 1.700,00
Livros de escrituração
Livro Diário: tem a função de registrar todos os fatos contábeis que afetam o Patrimônio da empresa. Os registros
devem ser efetuados em ordem cronológica de dia, mês e ano, para a movimentação de determinadas contas ou para
registrar operações especificas. É obrigatório e deve obedecer algumas formalidades:
Formalidades intrínsecas: ser escriturado em moeda corrente nacional; não conter rasuras; ser escriturado de forma
sintética (resumida), diária ou mensal, desde que respaldado em livros auxiliares e, estar sempre fundamentado em
documentos que dêem suporte e comprovação às operações registradas.
Formalidades extrínsecas: conter Termo de Abertura na primeira folha, Termo de Encerramento lavrado na última
página do livro, e assinado por profissional habilitado e por um dirigente da empresa e, ser registrado na Junta Comercial ou no Cartório em que foram arquivados os atos constitutivos.

Livro diário

CNPJ. 01.123.457/0001-00

Data

06/2018

Conta a Débito
Caixa

ABC Educacional Ltda.
Conta a Crédito

Duplicatas a receber

Histórico

Valor

Duplicata nº 123

500,00

Livro razão: sua função é registrar todos os fatos contábeis, dando ênfase às contas que compõem o Patrimônio. É
obrigatório e deve ser escriturado sem rasuras, entrelinhas ou qualquer indício que possa gerar dúvidas.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

Razão
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06/2018
01

Débito

Duplicatas a
receber

06/2018
500,00

01
01

Caixa

Crédito

Móveis e utensílios
Comunicações

Valor
200,00
140,00

Razão

06/2018
01

Débito

Caixa

Móveis e utensílios

200,00

06/2018

Crédito

Valor

Razão

06/2018
01

Débito

Caixa

140,00

06/2018

Comunicações

Crédito

Valor

Razão

06/2018

Débito

Duplicatas a receber

06/2018
01

Crédito
Caixa

Valor

500,00

Livros auxiliares
Livro Caixa: a finalidade do Livro Caixa é registrar a movimentação de entrada e saída de dinheiro da empresa.
Livro Contas – Correntes: é o auxiliar o Razão, serve para controlar as contas que representam Direitos e Obrigações
para a empresa.
Metodologia e processos
O método utilizado para a escrituração dos fatos administrativos é o Métodos das Partidas Dobradas. Esse método
que é de utilização universal e foi divulgado pelo Frei Luca Pacioli, em 10 de novembro de 1494, consiste em que o
registro de qualquer operação implica que para um débito em uma ou mais contas, deverá existir um crédito de valor
igual em uma ou mais contas. Dessa maneira, a soma dos valores debitados sempre será a mesma dos valores debitados.
Erros de escrituração
Dentre os livros de escrituração, o Diário está sujeito a uma rigorosa ordem de escrituração. Deve estar em perfeita
ordem cronológica, sem qualquer rasura ou emenda. Porém, caso haja algum imprevisto, os modos de correção são:
estorno de lançamento (lançamento ao contrário), lançamento retificado, lançamento complementar e ressalva por
profissional habilitado.
Erros de redação
No caso em que há erros no histórico do lançamento, basta estornar e efetuar o novo lançamento.
Borrões, rasuras, registro nas entrelinhas
Ocorrendo alguns destes erros de escrituração, o contador responsável deverá efetuar a ressalva, datar e assinar a
ressalva na própria escrituração.

Com a tecnologia e os sistemas de ERP não é mais necessário este tipo de correção nos
lançamento a não ser no livro após impresso.

Salto de linhas ou páginas
Caso haja salto de linhas, estão deverão ser preenchidas com traços horizontais e com a ressalva do contador. Para
as mesmas situações com páginas, os traços deverão ser diagonais com a ressalva do contador.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

#FicaDica
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Valores lançados a maior ou menor
Quando ocorrer um lançamento com esta modalidade de erro, será utilizado o procedimento de estorno de
lançamento.
Trocas ou inversões de contas
Para tais situações, o procedimento será o estorno de
lançamento.
Omissão de lançamentos
A omissão é o esquecimento de algum lançamento.
Assim que o fato for identificado, é possível efetuar o registro, informando no histórico o motivo e a data correta
do evento.
Regime de competencia e regime de caixa
Regime de Competência: procedimento do registro
de lançamentos contábeis é efetuado no período de
competência da receita ou despesa, ou seja, quando estas forem de fato realizadas. O regime de competência é
um princípio contábil, por este princípio, as receitas e as
despesas devem ser incluídas na apuração do resultado
do período em que ocorrerem, sempre simultaneamente
quando se correlacionarem, independentemente de recebimento ou pagamento.
Regime de Caixa: é considerado o registro dos
documentos apenas na data em que foram pagos ou
recebidos.

EXERCÍCIO COMENTADO
1 -(TRT – 10ª. Região – Analista Judiciário – Contabilidade – CESPE – 2013) Em relação às contas e à escrituração contábil, julgue os itens seguintes.
A retificação de lançamento é o processo técnico de correção de registro que tenha sido realizado com
erro na escrituração contábil da entidade e pode ser feita
por meio de estorno, transferência ou complementação.
( ) CERTO ( ) ERRADO

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

Resposta: Certo - Retificação é um dos modos de corrigir lançamentos contábeis que apresentam alguma
inconsistência. Além dele existem também estorno, ressalva, complementação.
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AS CONTAS PATRIMONIAIS; AS CONTAS
DE RECEITAS, DESPESAS E CUSTOS; AS
CONTAS DE COMPENSAÇÃO; A EQUAÇÃO
PATRIMONIAL BÁSICA
Patrimônio
O Patrimônio é um conjunto de Bens, Direitos e Obrigações de uma pessoa ou empresa, avaliado em moeda.

Componentes do patrimônio
ra:

Assim, imaginamos o Patrimônio da seguinte manei-

Patrimônio =

Bens
Direitos
Obrigações
Patrimônio Líquido

Bens: tudo o que uma empresa possui para seu uso,
troca, venda; desde que estejam relacionados com sua
atividade econômica.
Os Bens podem ser classificados como:
Bens materiais: Que possuem corpo, matéria.
Bens móveis: aqueles que podem ser removidos de
lugar, sem que altere sua estrutura ou característica. Ex.
Carro, mesa, computador, mercadorias, etc.
Bens imóveis: os que não podem ser deslocados. Ex.
Casas, edifícios, etc.
Bens imateriais: Aqueles que não possuem corpo, não
têm matéria. Ex. Direitos autorais, marcas, patentes, etc.

#FicaDica
Os animais são considerados Bens semoventes e se enquadram no grupo dos Bens
móveis. Bens imateriais, só existem no papel.
Direitos: todos os valores que a empresa tem a receber, por um determinado motivo, estão em poder de
terceiros.

#FicaDica
Esses Direitos geralmente aparecem com a
denominação dos elementos, seguidos da
expressão a receber: Duplicatas a receber,
promissórias a receber, aluguéis a receber,
etc.
Obrigações: todos os valores que a empresa tem a
pagar para pagamento a terceiros.

#FicaDica
Essas Obrigações geralmente aparecem
com a denominação dos elementos, seguidos da expressão a pagar ou a recolher.
Patrimônio Líquido: Também chamado por alguns
profissionais da área de Contabilidade de “a verdadeira
riqueza da empresa”, é a diferença entre o valor do Ativo

e do Passivo. Depois de realizar esse cálculo, para efeito de encerramento definitivo das atividades, seu saldo seria o
que o que teriam disponíveis para recebimentos (caso positivo) sócios, acionistas, investidores, etc. No entanto, é uma
Obrigação devida aos investidores.
Aspectos qualitativos e quantitativos do patrimônio
O Patrimônio é composto por Bens, Direitos e Obrigações. Porém, apenas com essas informações não é possível
avaliar o tamanho do Patrimônio de uma empresa. Neste caso, há necessidade de destacar dois aspectos que a Contabilidade leva em consideração para representar de forma adequada os elementos que compõem o Patrimônio: o
Qualitativo e o Quantitativo.
Aspectos Qualitativos: Este aspecto consiste em qualificar os Bens, Direitos e Obrigações.
Bens:
• Dinheiro
• Veículos
• Máquinas
Direitos:
• Duplicatas a receber
• Promissórias a receber
Obrigações:
• Duplicatas a pagar
• Impostos a recolher
Aspectos Quantitativos: Este aspecto consiste em das a esses Bens, Direitos e Obrigações seus respectivos valores.
Bens:
• Dinheiro: R$ 50.000,00
• Veículos: R$ 500.000,00
• Máquinas: R$ 800.000,00
Direitos:
• Duplicatas a receber: R$ 30.000,00
• Promissórias a receber: R$ 20.000,00
Obrigações:
• Duplicatas a pagar: R$ 80.000,00
• Impostos a recolher: R$ 5.000,00
Equação fundamental do patrimônio
O conceito Balanço Patrimonial é a representação quantitativa do patrimônio de uma entidade. Devido o Patrimônio
ser o conjunto de Bens, Direitos e Obrigações de uma empresa, o balanço recebeu esta denominação.
Grande parte das empresas faz o possível para que o Ativo (Bens e Direitos) supere o Passivo (Obrigações), neste
caso, a representação de seu patrimônio, ou seja, o Balanço Patrimonial será:
ATIVO =
(Lado esquerdo		

PASSIVO + PATRIMÔNIO LÍQUIDO
(Lado direito)

ATIVO + PASSIVO A DESCOBERTO = PASSIVO ou
ATIVO = PASSIVO + PASSIVO A DESCOBERTO (PATRIMÔNIO LÍQUIDO NEGATIVO)
Representação gráfica do patrimônio
O Patrimônio tem sua representação gráfica no formato de T:

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

Porém, em casos que o Passivo superar o Ativo, haverá a situação de Patrimônio Líquido Negativo, ou Passivo a
Descoberto. O Balanço Patrimonial será assim:
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Patrimônio
Bens

Direitos

Obrigações

No gráfico temos, de um lado, os Bens e os Direitos; que formam o grupo dos Elementos Positivos e do outro lado,
as Obrigações, que formam então, o grupo dos Elementos Negativos.
Os Elementos Positivos são chamados de Componentes Ativos e seu conjunto forma o Ativo. São os Bens e os
Direitos da entidade discriminados em moeda. Caixa, Bancos, Imóveis, Veículos, Equipamentos, Mercadorias, Contas a
Receber são alguns dos Bens e Direitos que uma empresa geralmente dispõe.
Os Elementos Negativos são denominados Componentes Passivos e sua composição forma o Passivo. São as Obrigações a pagar, ou seja, os valores que as empresas devem a terceiros. Contas a Pagar, Fornecedores, Salários a Pagar,
Impostos a Pagar são algumas das Obrigações assumidas por uma empresa.
Ativo
Bens

Passivo

Obrigações

Móveis e Utensílios

Salários a Pagar

Estoque de Mercadorias

Duplicatas a Pagar

Direitos

Duplicatas a Receber

Promissórias a Receber
Situação líquida patrimonial
O total dos Bens (+) o total dos Direitos (–) o total das Obrigações é chamado de Situação Líquida Patrimonial. No
Gráfico Patrimonial, a Situação Líquida Patrimonial é colocada ao lado direito. Ela será somada ou subtraída das Obrigações, de modo a igualar o Passivo com o Ativo.
Conforme for estruturando nosso gráfico, receberá o nome de Patrimônio Líquido, que são as Obrigações com os
sócios: capital, reservas, resultados.

Ativo

Passivo

Bens

Obrigações

Caixa 40.000

Duplicatas a pagar 65.000

Estoque de mercadorias 30.000

Impostos a pagar 60.000

Móveis 80.000

Direitos

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

Duplicatas a receber 20.000
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Salários a pagar

10.000

(+) Situação Líquida 55.000

Promissórias a receber 20.000
Total 190.000

Total 190.000

Situações Líquidas Possíveis:
Positiva – Ativa - Superavitária: Ativo > Passivo
Negativa – Passiva – Deficitária – Passivo a Descoberto: Ativo < Passivo
Nula: Ativo = Passivo
Agora que nossa representação gráfica já está estruturada com a Situação Líquida Patrimonial, passaremos a chamá-la de Balanço Patrimonial.
Ativo < Passivo:

